
Használati utasítás 

Kisállat GPS nyakörv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót a megfelelő 

telepítés és a gyors használat érdekében! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alkalmazási módszer 



1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés típusa megfelelő-e, és a kiegészítők 

teljesek-e. 

2..A leállítás állapotában kérjük, helyezze be a GSM hálózati SIM-kártyát (amely támogatja 

a következő hálózati módok egyikét: GSM 85090018001900MHz), rendelje meg a hívó fél 

azonosítóját, és rendeljen havi mobil internet-forgalmi adatokat a mobilszolgáltatójától 

(GPRS forgalomnak kell lennie, legalább 30 MB / havi forgalmi csomag). Felhívjuk figyelmét, 

hogy ez a termék csak a GPRS internetet támogatja. 

3. Bekapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot legalább 3 másodpercig, majd kapcsolja 

be. 

4.Leállítás: Ha a mobil alkalmazás megjelenítő eszköz online, akkor a távoli leállítási funkció 

beállításával állíthatja le. 

Ha a mobil alkalmazás megjelenítő eszköze offline állapotban van, kérjük, vegye ki a SIM-

kártyát, és hosszabb ideig nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy leálljon. 

5. Csatlakoztassa a notebook számítógép USB portját egy külön USB töltővezetékkel. 

6. A készülék IMEI száma és regisztrációs száma 

A termék hátoldalán található az IMEI szám és a regisztrációs szám (15 szám). Kérjük, ne 

felejtse el, vagy rögzítse a laptopján. Kérjük, ne felejtse el ezt a számot. Ez nagyon fontos. 

Ne feledje, hogy ezeket új termékek regisztrálásának folyamatában fogják használni. 

Telepítési módszer 

1. Nyissa ki a gumi dugót. 2. Helyezze be a telefonkártyát.   

                 

        

     

2.  A termék funkciója 

1. Valós idejű követés 

2. Történelmi út 

3. Geo-kerítés 

4. Hangfigyelés 



5. Valós idejű hívás 

6. Éjszakai világítás 

7. Különböző munkamódok: gyors pozicionálás, szabványos pozicionálás és az 

energiatakarékos helymeghatározás. 

8. Többplatformos megfigyelés: android, alma mobiltelefon-rendszer, számítógépes 

hálózati kliensek támogatása stb 

9.Universal: négy frekvencia támogatja a GSM hálózatot, a nyelveket és az időzónát, 

globális online paramétereket épít fel 

 

 

 

 

 

4. A berendezés paraméterei 

     

                        

Helymeghatározás: GPS műholdas helymeghatározás + AGPS kiegészítő pozicionálás + 

Hangszóró 

Kártya 

bevágás 

USB töltő port 

Jelző és 

zseblámpa 

Bekapcsológomb 

Hívás lyuk 



WIFI helymeghatározás + LBS base station positioning 

 

Pozicionálás pontossága: GPS hely 5–15 m WIFI hely 15–100 m 

bázisállomás helye ----- 100-1000m 

Készülék mérete: 78 Hossz × 39,4Szélesség × 16,9 mm Vastagság (háziállat gallér belső 

átmérője: 600mm) 

Az akkumulátor kapacitása ： 500mAh A leghosszabb készenléti idő ： 5 nap 

5. Funkciónyilatkozat 

5.1  Üzemmód beállítása 

  Háromféle működési mód létezik. A felhasználó beállítja a telefon APP szoftver 

funkcióját a munka üzemmód beállításához. 

1. Gyors pozicionálás (1 perc): a berendezés 1 perces időközönként frissíti a 

helyinformációkat, a gyors pozicionálás modellje szerint a lokátor gyorsabban 

használja az akkumulátort. 

2. Normál helyzetmeghatározás (10 perc): a berendezés a 10 perces intervallum 

frissítési helyinformációinak ideje szerint. 

3. Takarítson meg villamosenergia-helymeghatározást (egy óra): a berendezés egy 

órás időközönként frissíti a helyinformációkat, az energiatakarékos üzemmódban az 

akkumulátor lassan működik 

 

5.2 Történelmi útvonal lekérdezés 

Ez a termék 3 hónapot képes megőrizni az útvonalat. Ha a rögzítési pont két pontja 

nagyon közel van, akkor ez a termék az útvonalszűrő pozíciójában nagyon közel áll. 

5.3 Geo-fence 

 Az mobiltelefon alkalmazás felhasználói a Geo-kerítés funkciót választják, a térképen 

a Geo-kerítést körbe lehet állítani, ha a készülék kerületektől távol, a mobiltelefon 

alkalmazás kliens oldalán megjelenik a riasztási információ. A riasztási információ 

időtartama a helymeghatározási intervallum beállításával függ össze. A kisebb 

helymeghatározási időintervallum időszerű riasztási információkat kaphat. 



 

5.4 Hangfigyelés 

Válassza ki a hangmegfigyelő funkciót a mobiltelefonszám beállításához és 

befejezéséhez, várjon egy kicsit, és miután a megerősítő eszköz hívást küldött a számára, 

a válaszadást követően hallhatja a lokátor körül a hangot. A ballista listájának beállítása 

után a fehérlistán belüli szám hívást küld az eszköznek, a készülék automatikusan 

válaszol, hallgathatja a hangot a lokátor körül. 

5.5  Az SMS-monitor száma és a nyelvi időzóna beállítása 

Az üzenetfigyelő szám beállítása után az SMS figyelőszám megadhatja az eszköz által 

kiadott üzenetparancsokat (üzenet-specifikus utasítások, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 

kereskedőkkel). Az SMS riasztás figyelő száma fogadhat szöveges üzeneteket, amelyeket 

a készülék küld, és újabb értesítést. Az időzónát a nyelvhasználók tervezési funkcióihoz 

konfigurálják. 

5.6 Távoli hívás 

Húzza ki a helymeghatározó telefonszámát. Hívhat közvetlenül, távolról 

kommunikálhat. 

5.7 Világítás 

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, kapcsolja be a zseblámpát, nyomja meg újra, 

kapcsolja ki a zseblámpát. 

2. Konfigurálja a lámpahatást távolról, rövid üzenetküldéssel: 

    pw,123456,lightonoff,1#   OPN 

pw,123456,lightonoff,0#   OFF 

 

6、Szoftver kliens oldal 

 

6.1  Szkennelje be az “SeTracker2” alkalmazás QR-kódot letöltő szoftvert a mobiltelefon 

kliens oldalára.                  



               

 

   Töltse le az Android vagy IOS APP alkalmazást mobiltelefon-kliens számára a vonalkód 

beolvasásával 

 

Megjegyzés: a telepítési folyamat megkérdezi, hogy bízik-e ebben a 

programban, vagy engedélyezi-e a hozzáférést a mobiltelefon helyéhez, kérjük, 

válassza a bizalom vagy az engedélyezés lehetőséget. 

 

Új felhasználó regisztráció és bejelentkezés 

A letöltés befejezése után az új felhasználóknak kattintaniuk kell a regisztrációs 

ikonra, és regisztrálniuk kell a fiókot a prompt szerint. A regisztrációs kódokat 

manuálisan vagy kétdimenziós kódok beolvasásával lehet beírni. A 

felhasználónévnek négy karakterből (betűből vagy számból) és a felhasználónévből 

egyedi kell lennie. 

Egyéb információkat Ön is megadhat. A jelszó megváltoztatható. A regisztrációs 

képeket az alábbiakban mutatjuk be. 

 

         

 

 

7. Az APN beállítása a hálózathoz való hozzáféréshez 

Néhány országban a SIM-kártyának meg kell állítania az APN-t, mielőtt hozzáférne a GPRS-



hálózathoz, kérjük, forduljon a SIM-kártya üzemeltetőjéhez, vagy keresse meg a SIM-

kártya webhelyét az APN-adatokkal kapcsolatban. 

  

 

 

 

Setup APN 

  

Command Example (manually send 

following SMS from 

mobile phone to GPS 

locator ) 

After you send SMS, 

feedback will return 

SMS to you as 

following 

pw,123456,APN,A

PN 

name,user name,

password,MCCMN

C# 

If your APN name=wap.tmobil.cl,  

user name=wap, password=wap, 

MCC=730, MNC=02,  

then you can send this SMS to 

your GPS Locator: 

pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wa

p,wap,73002# 

APN:wap.tmobil.cl;user

:wap;passwork:wap;us

erdata:73002. 

 

VODAFONE, TELEKOM és TELENOR hálózaton működik. 

 

A SeTracker és SeTracker 2 alkalmazás elérhető Androidon és IOS-en. 

Az alkalmazáshoz történő csatlakozáshoz az órának rendelkeznie kell: 

– aktív internetkapcsolattal 

– helyes alkalmazásbeállításokkal Magyarországon. 

Internet kapcsolat: 

Fontos: Mielőtt behelyezné a kártyát , kérjük, helyezze be a kártyát egy telefonba, és véglegesen 

tiltsa le a PIN-kódját. 

Az internet engedélyezéséhez a keszuleknek nyitva kell lennie, a kártyát helyesen kell behelyezni, 

és a PIN-kódot ki kell kapcsolni. 

Helyes alkalmazás beállítások: 

A TELEKOM és a VODAFONE hálózaton általában az óra automatikusan csatlakozik az 

internethez. 

Egyes modellekben akár 90 másodperc is eltarthat, amíg az óra elolvassa a Vodafone kártyát. 

Ha ez nem történik meg, küldje el manuálisan a beállításokat a telefonjáról az órára, és miután 

válasz érkezett tőle, tartsa lenyomva az ON / OFF gombot 30 másodpercig, amíg az óra bezárul, 

majd kérjük, indítsa be. 

 

Körülbelül 30-60 másodperc múlva az óra képernyőjén, a jelzősávok mellett megjelennie kell az 

internet szimbólumnak (2 nyíl felfelé és lefelé).” 

TELEKOM INTERNET BEÁLLÍTÁSOK: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.setracker&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/setracker2/id1136532910


pw,123456,apn,internet.telekom,,,21630# 

VODAFONE INTERNET BEÁLLÍTÁSOK: 

* Megjegyzés: A Vodafone 2 internetbeállítást használ 

pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670# 

Ha az óra újraindítás után nem csatlakozik az internethez, akkor használja a következő 

kapcsolatbeállítást: 

pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670# 

TELENOR INTERNET BEÁLLÍTÁSOK: 

A Telenor hálózat esetében az internetbeállításokat a telefonjáról az óra számára SMS-ben kell 

elküldeni, pontosan az alábbiak szerint: 

* Megjegyzés: A TELENOR 2  internetbeállítást használ: 

pw,123456,apn,online,,,21601# 

Miután megkapta a választ az órától, kérjük, tartsa lenyomva az ON / OFF gombot 30 

másodpercig, amíg az óra kikapcsól, majd kérjük, indítsa be. 

Ha ezek a nyilak nem jelennek meg 60 másodperc után, kérjük, küldjön újabb SMS-t a 

telefonjáról az órára a következő beállítással: 

pw,123456,apn,net,,,21601# 

 

 

 

Személyes adatok biztonsága 

• Kérjük, telepítse és használja a terméket helyesen. A termékek biztonságos 

használatának garantálása érdekében kérjük, ellenőrizze, hogy a terméket engedély 

nélkül emberek nem kötelezik-e el. Technológiai és kezelési intézkedéseket fogadunk el a 

hálózati információk biztonságának biztosítása érdekében, a felhasználók személyes 

adatainak védelméről szóló törvénynek megfelelően, az Ön személyes adatainak 

biztonsága érdekében. A termék illegális használatáért a vállalat nem vállal felelősséget. 

Kijelent 

• Üdvözöljük a kedvtelésből tartott helymeghatározó használatában. A Pet 

Locator hardvert és intelligens mobiltelefon kliens oldali szoftvert tartalmaz, két részből 

áll, az eszköz teljes használatához szüksége van a funkció megvalósítására. A biztonságos 

és helyes használat biztosítása érdekében kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplő 

utasításokat és biztonsági információkat, mielőtt hardvert üzemeltetne. Az intelligens 

mobiltelefon-szoftverre vonatkozó utasításokat lásd a szoftver felhasználói leírásában. 

• Ha eltávolítja vagy megváltoztatja a termék burkolatát, a termék elveszíti a 

jótállást. 

• Kérjük, használja az eredeti gyári tartozékokat, attól tartva, hogy váratlan 

károkat okozhat. Ha nem ezt a terméket használja megfelelő eljárásként, vagy 

összeegyeztethetetlen alkatrészeket csatlakoztat, ez a viselkedés automatikus 

garanciaelkerülést eredményez, sőt veszélyeztetheti Ön és mások biztonságát. Ehhez a 

társaság semmilyen felelősséget nem vállal. 

• Ez a termékfunkció a GPS-hálózattól, a GSM (GPRS) hálózati rendszertől, a 

GIS (földrajzi információs) rendszertől és a számítógépes rendszertől, stb. Függ. Ennek a 

terméknek telepítenie kell a telefonkártyát, és meg kell nyitnia az Internet funkciót. 



Ennek a terméknek jó hálózati áramlással kell működnie, hálózati meghibásodás vagy 

más vis maior miatt veszteségeket és szolgáltatási zavarokat okoz, a vállalat nem vállal 

felelősséget. 

 

       • Az ügyekre figyelmet kell fordítani 

1, Ne használjon vízben átitatott terméket. 

2, kérjük, hagyja távol a terméket a tűzforrástól, magas hőmérséklettől és 

extrém környezettől; 

3, kérjük, ügyeljen arra, hogy emlékeztesse a gyermekeket, hogy ne esznek 

termékeket; 

4. Tilos más töltőberendezések használata; 

• Kikapcsolt állapotban és a szolgáltatási zónából kívül, ez a 

termékmeghatározási funkció nem fog működni. 


